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INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (ICB)
Biotério Central
O Biotério dedica-se à criação e à manutenção de animais de laboratório
para uso em aulas práticas e pesquisas, observando sempre os aspectos éticos
da Ciência em Animais de Laboratórios e as legislações pertinentes. O espaço
foi inaugurado em 30 de outubro de 1982, a fim de executar as atividades de
reprodução, criação e manutenção dos animais de laboratório utilizados em aulas
práticas e experimentações, contribuindo dessa forma para o desenvolvimento
da pesquisa científica, do ensino de graduação e de pós-graduação e da extensão.
A área física compreende instalações convencionais, com infraestrutura
diferenciada em termos de conforto animal e para melhor atender aos
pesquisadores. O Biotério possui salas de reprodução e criação, laboratórios
para experimentações e uma equipe técnica treinada para auxiliar alunos e
pesquisadores no desenvolvimento dos experimentos das diversas áreas da
Instituição.
Saiba mais
Atendimento: de segunda a sexta-feira,
das 7h30min às 12h e das 13h15min às 17h30min
Local: ao lado da Associação dos Professores
– entrada secundária do Campus I da UPF, em Passo Fundo
E-mail: bioterio@upf.br
Telefone: (54) 3316-8391

Clínica de Fonoaudiologia
A Clínica de Fonoaudiologia do ICB oferece à comunidade avaliações auditivas,
como audiometria e teste da orelhinha, bem como disponibiliza tratamento para
problemas de linguagem e de fala, para os públicos adulto e infantil; tratamento
de problemas com a musculatura orofacial e de alterações de deglutição,
mastigação e respiração; tratamento para o ronco, para problemas de voz e
disfagia, além de teste da linguinha.
Dentre as avaliações auditivas, a Clínica realiza a vectonistagmografia, um
exame que avalia a função do labirinto, diagnosticando labirintopatias, como a
popularmente conhecida labirinte. Além desse, também são realizados exames
de imitanciometria, audiometria tonal liminar adulto e infantil e audiometria
comportamental, que permitem chegar ao diagnóstico auditivo, identificando a
presença ou não de alterações na audição, também é avaliado o processamento
auditivo central, que analisa de que modo o cérebro interpreta e reage ao som.
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Saiba mais
O atendimento é abertoAtendimento:
para a população
em geral.
Inicialmente,
o paciente
de segunda
a sexta-feira,
das 7h45min
às 11h45min e d
é chamado para uma triagem
na qual se determina a área de tratamento
17h30min
Local: Prédio do
Cepaatendimento,
- Campus I em que
PassoéFundo
necessária. Após, ele é encaminhado
para
realizado por
Telefone: (54) 3316-8190
alunos e orientado por professores.

Saiba mais

Laboratório de Análise Sensorial

Atendimento: turnos tarde e noite
Local: curso de Fonoaudiologia, Campus
I da UPF, em
Fundo
O Laboratório
de Passo
Análise
Sensorial realiza análises das c
Telefone: (54) 3316-8498
alimentos e materiais diversos, percebidos pelos sentidos da v

gustação e do tato. Lá, são avaliadas as condições das matéria
Clínica Nutriescola para a produção de alimentos e são desenvolvidos estudos
alimentos e matérias-primas durante o armazenamento. Alé
correlação
de análises
químicas
comque
as vão
sensações
A Clínica Nutriescola, doacurso
de Nutrição,
oferece
serviços
desde aproduzid
humanos. Os
principaisaté
ensaios
envolvem
aspecto, cor, od
avaliação, a orientação e a reeducação
nutricional
a prescrição
dietoterápica
teste de cocçãoee terapia
transferência
de off-fl
com acompanhamento individualizado
em grupo
deavour.
apoio para
manutenção. O espaço representa para a população uma oportunidade de
Saiba
mais
atendimento individualizado,
com
educação alimentar e nutricional, bem como
Atendimento:
de os
segunda
a sexta-feira,
das
7h45min às
11h45min e d
avaliação nutricional completa. Na Clínica,
atendimentos
são
realizados
pelos
17h30min
acadêmicos em estágio curricular
ou extracurricular, com supervisão direta de
Local: Prédio do Cepa - Campus I em Passo Fundo
um nutricionista profissional.
Telefone: (54) 3316-8190

Saiba mais

Laboratório de Análises Físico-Químicas/Nutrição Anima

Atendimento: os atendimentos ocorrem durante todos os períodos letivos e no
período de férias de inverno. A comunidade deve entrar em contato pessoalmente ou
O Laboratório
deou
Análises
Físico-Químicas/Nutrição
Anima
pelo telefone, a partir de uma necessidade
pessoal
encaminhamentos.
O horário de
de apoio para
a caracterização
físico-química
de alimentos
atendimento é nas terças e quintas-feiras,
manhã
e tarde; e nas quartas-feiras,
somente
com excelente estrutura para análises de identificação e
pela manhã.
composição
deI alimentos,
além de
equipamentos tecnológico
Local: andar térreo do prédio do
ICB, Campus
da UPF, em Passo
Fundo
Telefone: (54) 3316-8325
mais variados produtos.

Saiba
Herbário Rio Grande do
Sulmais
- Passo Fundo (RSPF)

Local: Prédio do Cepa - Campus I em Passo Fundo
O Herbário Rio GrandeTelefone:
do Sul(54)
- 3316-8171
Passo Fundo (RSPF), vinculado ao ICB,

realiza atividades de coleta, recebimento, identificação e tombamento de
de Microbiologia
espécimes vegetais, fazendo,Laboratório
também, permuta
e doação de exemplares. O
espaço presta serviço à comunidade na identificação da flora, especialmente de
Laboratório
de estágios
Microbiologia
trabalha epara
plantas medicinais ou tóxicas,Ooferecendo
ainda
a acadêmicos
pós-o cont
microbiológica
alimentos
destinados
ao consumo
graduandos. O Herbário RSPF
conta com de
13.266
exsicatas
e uma área
física de huma
animal, à utilização como matéria-prima e como amostras
67,44m².
fabricação ou manipulação dos alimentos e efluentes. Está lo
conta com uma estrutura completa para análises microbiológ
Saiba mais
realizandodas
ensaios
de eidentifi
cação eàs
contagem
Atendimento: de segunda a sexta-feira,
8h às 12h
das 13h30min
17h30min de microrgan
Local: junto ao Muzar, no prédio N6, Campus I da UPF, em Passo Fundo
Telefone: (54) 3316-8316 14
– ramal 8309.
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Laboratório de Análises Clínicas Escola – Labe
O Laboratório de Análises Clínicas Escola (Labe), do curso de Farmácia, oferece
exames de análises clínicas (sangue, urina, fezes e outros materiais biológicos).
Em funcionamento desde dezembro de 2007, o laboratório atende a convênios,
tais como o SESMT e particulares, com tabela especial para alunos, professores,
funcionários da UPF e seus familiares e para a comunidade. Não é obrigatório
agendar o atendimento, mas é importante entrar em contato com antecedência
para receber as orientações corretas de acordo com os exames solicitados.
Saiba mais
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h45min às 12h e das 13h30min às 17h
Local: prédio do curso de Farmácia, Campus I da UPF, em Passo Fundo
Telefone: (54) 3316-8499 - ramal 8602

Museu Zoobotânico Augusto Ruschi – Muzar
O Museu Zoobotânico Augusto Ruschi (Muzar) mantém coleções
representativas do patrimônio natural, colaborando na formação técnicocientífica de acadêmicos e de profissionais da área e integrando o conhecimento
com a comunidade na construção de uma educação integral. Tem como
finalidade valorizar o patrimônio natural, por meio da preservação dos recursos
naturais e da integração dos seres vivos e do conhecimento.
O Muzar mantém coleções de zoologia, botânica, geologia e paleontologia,
apoia a pesquisa e realiza exposições e ações educativas, com destaque para
a trilha perceptiva. Oportuniza estágios a acadêmicos e faz empréstimo de
material de suas coleções didáticas. Mantém a Sala Verde, projeto do Ministério
do Meio Ambiente, em parceria com a Corsan e com o 3º Batalhão Ambiental
da Brigada Militar, por meio do qual oferece atividades como palestras, oficinas,
mostras de vídeos, exposições itinerantes e biblioteca do meio ambiente.
O espaço atende a escolas de Passo Fundo e região, comunidade acadêmica
e comunidade em geral. Junto ao Muzar, encontra-se o Herbário RSPF, que tem
como finalidade coletar, registrar e arquivar representantes da flora regional,
identificar material botânico para a comunidade acadêmica e a comunidade em
geral, permitindo intercâmbio com outras instituições similares.
Saiba mais
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min. À
noite, há horário diferenciado a cada semestre
Local: prédio N6, Campus I da UPF, em Passo Fundo
Telefone: (54) 3316-8316
E-mail: muzar@upf.br
Site: upf.br/muzar
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Serpentário
O Serpentário da UPF dedica suas atividades à manutenção de serpentes
em cativeiro para exposição e atividades de educação ambiental. Para isso, são
realizadas palestras em escolas, instituições de ensino superior e empresas
sobre a identificação de espécies de serpentes e prevenção de acidentes
ofídicos, além da realização de exposições em feiras e eventos de educação
ambiental. O espaço é fundamental para a sensibilização acerca da importância
da preservação desse grupo animal e suas interações com a natureza.
O Serpentário conta atualmente com 30 serpentes, que são utilizadas para
projetos de pesquisa e conservação de répteis. O espaço recebe o público em
geral em visitas orientadas com estudantes do ensino fundamental, médio,
superior e escolas de educação infantil, assim como grupos de portadores de
necessidades especiais para atividades de educação ambiental. No momento, o
espaço está fechado para ampliação.
Saiba mais
Atendimento: atualmente, encontra-se fechado para o público, para estruturação de
um novo espaço
Local: Zoológico da UPF, no Campus I em Passo Fundo.
Telefone: (54) 3316-8329

Setor Magistral
O Setor Magistral consiste em um laboratório de manipulação de produtos
de limpeza (saneantes) e antissépticos para consumo interno da Universidade
de Passo Fundo. A dinâmica de funcionamento desse laboratório está no
acompanhamento, pelos acadêmicos do curso de Farmácia, das rotinas do
Setor Magistral, por meio de estágios supervisionados pela farmacêutica
responsável técnica. O setor atende, ainda, a demanda interna da Instituição no
que diz respeito à produção e à utilização de saneantes e antissépticos que são
utilizados por toda a comunidade acadêmica.
Saiba mais
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 13h30min às 17h30min
Local: prédio do curso de Farmácia, Campus I da UPF, em Passo Fundo
Telefone: (54) 3316-8684
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FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA (FAMV)
Centro de Extensão e Pesquisa Agropecuária (Cepagro)
O Centro de Extensão e Pesquisa Agropecuária (Cepagro) oferece suporte nas
ações de ensino, pesquisa e extensão realizadas na UPF, gerando produção para
viabilizar essas atividades. A área construída em galpões, escritório, residências,
sala de aula, laboratórios, agroindústria e setores diversos totaliza 6.800 m². A
estrutura física do Cepagro, com área de terra, animais (bovinos, suínos, ovinos
e peixes), máquinas e pessoal, é utilizada em diversos projetos de pesquisa da
FAMV.
O Cepagro concentra o setor de piscicultura, onde são realizadas pesquisas
voltadas a sistemas de produção de peixes, tendo foco principal no sistema
de policultivo de diferentes espécies. Também produz alevinos das principais
espécies de peixes criadas na região e realiza treinamentos, cursos e dias-decampo como forma de difusão das tecnologias geradas. Tem cerca de 600 m² de
área construída, dividida em laboratório de propagação artificial de peixes, sala
de tanques experimentais e incubatório.

Saiba mais
que Científi
co Campus
e Tecnológico
UPFPasso
Planalto
Local:
I da UPF, em
Fundo Médio-UPFParque
(54) 3316-8152 responsável da sua região de
tribuir comTelefone:
o desenvolvimento
a, buscando a aproximação da Instituição com a sociedade, suas
ades e demandas,
atraindo
e aprimorando empreendimentos.
Hospital
Veterinário
rque proporciona um espaço para o desenvolvimento de novas
as, novos produtos
e Veterinário
processos, da
e estimula
proporciona
O Hospital
UPF contae com
uma estrutura moderna para as
utura paraatividades
a realização
de pesquisas
áreas auxiliares
de tecnologia
de clínica,
cirurgianas
e meios
de diagnóstico para animais
mação e software,
metalomecânica,
biotecnologia,
silvestres alimentos,
e de grande
e pequeno portes.
Tem acomodações confortáveis e
aúde e agricultura
de precisão.
seguras para
internação, conta com diversos laboratórios de apoio, serviços
de endoscopia, ultrassonografia, eletrocardiografia, raio X odontológico, UTI e
badora – IUP:
a Incubadora de modalidade mista foi especialmente
enfermagem.
a com o propósito de apoiar iniciativas empreendedoras e
inovadores. Referência na área da saúde animal, realiza cerca de oitocentos atendimentos
por mês e tem uma carteira de mais de 24 mil pacientes, oriundos dos municípios
multi: tem das
equipamentos
de diversas
conhecimento,
regiões do Planalto
Médioáreas
e Altodo
Uruguai
e de Santa Catarina.
lizados às empresas alocadas no UPFParque e na Incubadora,
o a alunos Saiba
de graduação
e pós-graduação e a professores da UPF.
mais

Atendimento: os atendimentos de consulta, retorno, exames laboratoriais e de
diagnóstico podem ser agendados pelo telefone ou diretamente na recepção. O HV
atende ao público externo 24 horas para urgências e emergências
fparque@upf.br
3316-8158 Local: Campus I da UPF, em Passo Fundo
Telefone: (54) 3316-8163
E-mail: hv@upf.br
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Laboratório de Análise Clínica
Laboratório de Análise Clínica

O Laboratório de Análise Clínica realiza análises laboratoriais de amostras
de sangue, urina, líquidos
cavitários,
e citológicos
animais.
Presta
O Laboratório
de efusões
Análise Clínica
realiza de
análises
laboratoriais
de am
atendimento para
clínicas,
médicos-veterinários
autônomos
ou
para
os
próprios
de sangue, urina, líquidos cavitários, efusões e citológicos de animais.
responsáveis pelos
animais. para clínicas, médicos-veterinários autônomos ou para os p
atendimento
Saiba mais

responsáveis pelos animais.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30min às 16h
Saiba mais
Local: Hospital Veterinário - UPF, Campus I em Passo Fundo
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30min às 16h
Telefone: (54) 3316-8163
Local: Hospital Veterinário - UPF, Campus I em Passo Fundo
Telefone: (54) 3316-8163

Laboratório de Análises de Sementes
Laboratório de Análises de Sementes

O Laboratório de Análises de Sementes realiza análise da qualidade física
da semente (teste de
pureza); determinação
sementes
por
número;
O Laboratório
de Análisesdedeoutras
Sementes
realiza
análise
da qualidad
número de sementes/grama;
peso
de
mil
sementes
(PMS);
peso
do
hectolitro
da semente (teste de pureza); determinação de outras sementes por n
(PH); análise da qualidade
fisiológica
da semente
(teste
de poder
germinativo);
número de
sementes/grama;
peso
de mil
sementes
(PMS); peso do hec
teste de vigor (envelhecimento
acelerado);
teste
de
vigor-tetrazólio;
teste
de germin
(PH); análise da qualidade fisiológica da semente (teste
de poder
vigor-frio; testesteste
de produtos
em sementes.
Os serviços
são
de vigorquímicos
(envelhecimento
acelerado);
teste
deprestados
vigor-tetrazólio; te
para produtoresvigor-frio;
de sementes
e
produtores
de
grãos,
alunos
de
graduação
e são pre
testes de produtos químicos em sementes. Os serviços
pós-graduação, empresas
de produtos
agroquímicos,
obtentores
cultivares
para produtores
de sementes
e produtores
de de
grãos,
alunose de gradu
realizar testes de
produtos.
interessados empós-graduação,
empresas
de produtos agroquímicos, obtentores de culti
Saiba mais

interessados em realizar testes de produtos.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h45min às 11h45min e das 13h30min às
Saiba mais
17h30min
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h45min às 11h45min e das 13h30min
Local: junto à Faculdade
de Agronomia, Campus I em Passo Fundo
17h30min
Telefone: (54) 3316-8162
Local: junto à Faculdade de Agronomia, Campus I em Passo Fundo
E-mail: lsementes@upf.br
Telefone: (54) 3316-8162
E-mail: lsementes@upf.br

Laboratório de Biotecnologia Vegetal
Laboratório de Biotecnologia Vegetal

O Laboratório de Biotecnologia Vegetal da UPF realiza a produção de
mudas e/ou tubérculos
de batata-semente,
categoria
básica da
G0,UPF
produzidos
O Laboratório
de Biotecnologia
Vegetal
realiza a produ
pelo processo de
micropropagação,
dasdecultivares
Atlantic,categoria
Asterix, Ágata,
mudas
e/ou tubérculos
batata-semente,
básica G0, prod
Baronesa, Cupidopelo
e Macaca.
A
UPF
é
credenciada
no
Ministério
da
Agricultura
processo de micropropagação, das cultivares Atlantic, Asterix,
como produtora Baronesa,
e certificadora
da própria
produção
batata-semente
dessas da Agri
Cupido
e Macaca.
A UPF édecredenciada
no Ministério
cultivares. Além disso,
laboratório
a produção
de mudas
de morangueiro
comooprodutora
e realiza
certificadora
da própria
produção
de batata-semente
e gipsofila (mosquitinho),
pelo
processo
de
micropropagação.
cultivares. Além disso, o laboratório realiza a produção de mudas de moran

e gipsofila (mosquitinho), pelo processo de micropropagação.
O laboratório presta serviços para produtores de batata-semente que
adquirem mudas deObatata
para cultivo
ambiente
e tubérculos
laboratório
prestaem
serviços
paraprotegido
produtores
de batata-semen
adquirem mudas de batata para cultivo em ambiente protegido e tub
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para cultivo em ambiente protegido ou campo, e para produtores de plantas
ornamentais e de morango.
Saiba mais
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h30min
Local: junto à Faculdade de Agronomia, Campus I em Passo Fundo
Telefone: (54) 3316-8168
E-mail: biotecveg@upf.br

Laboratório de Diagnóstico por Imagem - Hospital Veterinário
O setor de radiodiagnóstico está localizado próximo ao bloco cirúrgico, aos
setores de internamento de grandes e pequenos animais e aos ambulatórios
de atendimento ao público no Hospital Veterinário da UPF. Concentra
equipamentos como aparelho de Raio X Fixo 500 mA; aparelho de Raio X Móvel
100 mA; aparelho de Ultrassom Fixo, marca Pie Medical; aparelho de Ultrassom
Móvel, marca Pie Medical; reveladora Automática Macrotec MX-2 e computador.
Saiba mais
Local: junto ao Hospital Veterinário - UPF, Campus I em Passo Fundo
Telefone: (54) 3316-8171

Laboratório de Doenças Parasitárias
No Laboratório de Doenças Parasitárias da UPF, são realizadas análises
laboratoriais de amostras de sangue, fezes, solos, pele e pelo e de parasitas
adultos. Tem como público clínicas, médicos-veterinários autônomos,
responsáveis por animais, empresas de fertilizantes, entre outros.
Expediente
Reitor
Saiba mais

José Carlos
de Souza
Atendimento: de segunda a sexta-feira,
dasCarles
8h às 12h
e das 13h30min às 18h
Vice-Reitora
de
Graduação
Local: Junto ao Hospital Veterinário - UPF, Campus I em Passo Fundo
Rosani Sgari
Telefone: (54) 3316-8163
Vice-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação
Laboratório de Física e Leonardo
Água doJosé
SoloGil Barcellos
Vice-Reitora de Extensão e Assuntos Comunitários
Bernadete Maria Dalmolin
O Laboratório de Física eVice-Reitor
Água do Solo
(Lafas) foi criado com a função de
Administrativo
servir de suporte às atividades
deDias
ensino
e pesquisa.
Agenor
de Meira
Junior O laboratório, além de
desenvolver
projetosPasinato
de pesquisa,
dando ênfase à avaliação de
Produção deinúmeros
textos: Alessandra
(MTb/RS17292)
propriedades
físico-hídrico-mecânicas
de (DRT/13147)
solos sob plantio direto, atende a
Edição
e supervisão: Silvia Brugnera
produtores, cooperativas
e empresas,
indústrias
e consultorias agrícolas e
Revisão:
Cinara Sabadin
Dagneze

ambientais, prestando serviços de análises físicas do solo e substratos.
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Saiba mais

Saiba
mais
Atendimento: de segunda
a sexta-feira,
das 7h45min às 11h45min e das 13h30min às
Atendimento:
de segunda a sexta-feira, das 7h45min às 11h45min e das 13h
17h30min
Local: junto à Faculdade 17h30min
de Agronomia, Campus I em Passo Fundo
Local:
junto à Faculdade de Agronomia, Campus I em Passo Fundo
Telefone: (54) 3316-8199
Telefone: (54) 3316-8199
E-mail: lafas@upf.br
E-mail: lafas@upf.br

Laboratório de Fitopatologia
Laboratório de Fitopatologia

O Laboratório de Fitopatologia da UPF realiza diagnose de doenças de
O Laboratório
deatende
Fitopatologia
da UPF
realiza diagnose
de
plantas e patologia de sementes.
O espaço
a produtores,
cooperativas
e
plantas
patologia
de sementes.
O espaço
atendequalifi
a produtores,
co
empresas e tem interface
come ensino,
pesquisa
e extensão.
No ensino,
ca
empresas
e temde
interface
com
ensino,
pesquisa
e extensão. No ens
os alunos para proceder
a diagnose
doenças,
identifi
cação
de nematoides
os alunos para
proceder
diagnose atua
de doenças,
identifi
e recomendações de estratégias
de manejo.
Naa pesquisa,
na etiologia,
nacação de
e recomendações
manejo.
pesquisa,
epidemiologia e no manejo
de doençasde
emestratégias
plantas dede
soja,
trigo Na
e milho.
Na atua na
epidemiologia
no manejo
de doenças
em plantas
de soja, trigo
extensão, presta serviços
por meio daeclínica
de diagnose
de doenças,
oferecidos
serviços por
meio da
clínica
diagnose
aos produtores com oextensão,
propósitopresta
de oportunizar
a identifi
cação
dede
doenças
emde doença
diferentes culturas. aos produtores com o propósito de oportunizar a identificação de
diferentes culturas.
Saiba mais

Saiba
mais
Atendimento: de segunda
a sexta-feira,
das 7h45min às 11h30min e das 13h30min às
Atendimento:
de
segunda a sexta-feira, das 7h45min às 11h30min e das 13h
17h30min
Local: junto à Faculdade 17h30min
de Agronomia, Campus I em Passo Fundo
Local:
junto à Faculdade de Agronomia, Campus I em Passo Fundo
Contato: carolinadeuner@upf.br
Contato: carolinadeuner@upf.br

Laboratório de Microbiologia e Imunologia Avançada
Laboratório de Microbiologia e Imunologia Avançada

O Laboratório de Microbiologia e Imunologia Avançada está subdividido em
O Laboratório
de Microbiologia
e Imunologia
Avançada
espaços destinados exclusivamente
para
virologia, microbiologia,
sorologia
e está sub
espaços para
destinados
para virologia,
microbiologia,
biotecnologia. Foi construído
acolherexclusivamente
diversos equipamentos
adquiridos
biotecnologia.
Foi construído
para acolher
com recursos de projetos
de pesquisa,
possibilitando
aplicar diversos
técnicasequipamento
de
com
recursos
de
projetos
de
pesquisa,
possibilitando
biotecnologia na caracterização de micro-organismos e seus antígenos, e da aplicar
biotecnologia
nahospedeiros.
caracterização de micro-organismos e seus ant
resposta imune humoral
e celular dos
resposta imune humoral e celular dos hospedeiros.
Saiba mais

mais
Local: junto ao ProgramaSaiba
de Pós-Graduação
em Bioexperimentação (PPGBioexp)
Local:
junto
ao
Programa
de Pós-Graduação em Bioexperimentação (PPGB
Campus I em Passo Fundo
Telefone: (54) 3316-8171 Campus I em Passo Fundo
Telefone: (54) 3316-8171

Laboratório de Nematologia
Laboratório de Nematologia

Atuando conjuntamente com o Laboratório de Fitopatologia, o Laboratório
conjuntamente
com odeLaboratório
Fitopatologia,
o
de Nematologia realiza a Atuando
identificação
e a quantificação
nematoidesdeem
solo
de Nematologia realiza a identificação e a quantificação de nemato
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álise permite a identificação de nematoides e recomendações de
eO
raízes.
A análise
caçãoede
nematoides e recomendações de
e manejo.
espaço
presta permite
serviçosaa identifi
produtores
à comunidade
Serpentário
estratégias de manejo. O espaço presta serviços a produtores e à comunidade
em geral.
O Serpentário da UPF dedica suas atividades à manu
em cativeiro para exposição e atividades de educação am
Saiba
mais
de segunda
a sexta-feira,
das 7h45min às 11h30min e das 13h30min às
realizadas
palestras
em escolas,
instituições
Atendimento: de segunda a sexta-feira,
das 7h45min
às 11h30min
e das 13h30min
às de ensino
sobre a identificação de espécies de serpentes e pre
aculdade 17h30min
de Agronomia, Campus I em Passo Fundo
ofídicos,
além
realização
Campus
I emda
Passo
Fundo de exposições em feiras e
a@upf.br Local: junto à Faculdade de Agronomia,
E-mail: labnema@upf.br
ambiental. O espaço é fundamental para a sensibilização a
da preservação desse grupo animal e suas interações com

o de Patologia Animal
Laboratório de Patologia Animal

O Serpentário conta atualmente com 30 serpentes, q
atório de Patologia Animal da UPF, são realizadas necropsias,
projetos deda
pesquisasão
e conservação de répteis. O espaço
No Laboratório
de Patologia
atoriais de amostras
como órgãos,
biópsias Animal
e realizaçãoUPF,
de coletasrealizadas necropsias,
geral
emórgãos,
visitas biópsias
orientadas
com estudantes
análises laboratoriais
de amostras
como
e realização
de coletasdo ensino
s toxicológicas.
São prestados
serviços para
clínicas, médicossuperior e escolas de educação infantil, assim como grup
para
amostras toxicológicas.
utônomos
e responsáveis
por animais. São prestados serviços para clínicas, médicosnecessidades
especiais para atividades de educação ambi
veterinários autônomos e responsáveis
por animais.
espaço está fechado para ampliação.
Saiba
mais
de segunda
a sexta-feira,
das 8h às 12h e das 13h30min às 18h
Saiba
mais
Atendimento:
de
sexta-feira,
das
8h às 12h e das 13h30min às 18h
Hospital Veterinário - UPF,segunda
Campus aI em
Passo
Fundo

Atendimento: atualmente, encontra-se fechado para o público, p
a@upf.br Local: Junto ao Hospital Veterinário - UPF, Campus I em Passo Fundo
um novo espaço
E-mail: acmotta@upf.br
Local: Zoológico da UPF, no Campus I em Passo Fundo.
o de Solos
Telefone: (54) 3316-8329

Laboratório de Solos

ório de Solos foi criado em 1971 para atender ao
curso
de Agronomia
Setor
Magistral
O
Laboratório
de
Solos
foi
criado
em
1971
para
nsino. Posteriormente, em função da demanda local e atender
regional,ao curso de Agronomia
área de ensino.
Posteriormente,
em química
função da
local e regional,
dimentona
a produtores.
Atualmente,
realiza análise
do demanda
solo,
O Setor
Magistral
consiste em um laboratório de man
iniciou
o atendimento
a produtores.
Atualmente,
realiza análise química do solo,
ido vegetal,
análise
de corretivos
do solodee análise
fertilizantes
limpezade
(saneantes)
e antissépticos para consumo int
de tecido
vegetal, de
análise
de corretivos
do soloem
e análise de fertilizantes
gânicos,análise
atendendo
à demanda
produtores
e
empresas
de Passo Fundo. A dinâmica de funcionamento desse
minerais
e
orgânicos,
atendendo
à demanda de produtores e empresas em
.
acompanhamento, pelos acadêmicos do curso de Farm
diversas áreas.
Setor Magistral, por meio de estágios supervisionado
ório é cadastrado junto ao Ministério da
Agricultura,
Pecuária
e atende, ainda, a demanda int
responsável
técnica.
O setor
O
laboratório
é
cadastrado
junto
ao
Ministério
da
Agricultura,
Pecuária e
o (Mapa) e participa da Rede Oficial deque
Laboratório
deàAnálises
diz respeito
produção e à utilização de saneantes e
(Mapa)
e participa
da Rederealizado
Oficial depela
Laboratório de Análises
controleAbastecimento
de qualidade na
análise
de fertilizantes,
utilizados por
toda a comunidade acadêmica.
de Solos;
do de
controle
de equalidade
na análise
de fertilizantes,
realizado pela
acional para
Difusão
Adubos;
do controle
de qualidade
na
Associação
Nacional
para Difusão
demais
Adubos;a qualidade
e do controle de qualidade na
ido vegetal,
realizado
pela ESALQ/USP,
oSaiba
que
garante
pela ESALQ/USP,
o que
garantedas
a qualidade
Atendimento:
de segunda
a sexta-feira,
13h30min às 17h30m
estado. análise de tecido vegetal, realizado
do serviço prestado.
Local: prédio do curso de Farmácia, Campus I da UPF, em Passo F
Telefone: (54) 3316-8684

Saiba
mais
de segunda
a sexta-feira,
das 7h45min às 11h45min e das 13h30min às
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h45min às 11h45min e das 13h30min às
aculdade 17h30min
de Agronomia, Campus I em Passo Fundo
Local:
junto à Faculdade de Agronomia, Campus I em Passo Fundo
316-8379 e 3316-8166
@upf.br Telefone: (54) 3316-8379 e 3316-8166
E-mail: labsolos@upf.br
11
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CENTRO DE PESQUISA EM ALIMENTAÇÃO (CEPA)
Laboratório de Águas
O Laboratório de Águas realiza análises físico-químicas para avaliar a qualidade
e estabelecer a potabilidade da água. No laboratório, são realizas as análises de
água de poço artesiano, água de poço raso, água de fonte, água mineral, água de
caldeira e água de piscina. Seu público é formado por condomínios, empresas e
população em geral que necessite de análise de água.
Além disso, o laboratório também realiza ensaios físico-quimicos de
Alcalinidade total, Ânions (bicarbonato, carbonato, cianeto, cloreto, fluoreto,
nitrato, nitrito, sulfato), Cloro residual livre, Dureza total, Físicos (condutividade,
turbidez, pH, cor), Matéria orgânica, Metais (Al, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Pb,
Zn), Sólidos totais e Sólidos totais dissolvidos.
Saiba mais
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h45min e das 13h30min às 17h30min
Local: Prédio do Cepa - Campus I em Passo Fundo
Telefone: (54) 3316-8348

Laboratório de Análise de Rebanhos Leiteiros (Sarle)
O Serviço de Análises de Rebanhos Leiteiros (Sarle) é um dos laboratórios
de pesquisa e prestação de serviços do Cepa. É um laboratório de prestação de
serviços e pesquisa que oferece tecnologias inovadoras de análise laboratorial
e de gerenciamento de dados da cadeia produtiva do leite. É credenciado pela
Rede Brasileira de Laboratórios de Controle de Qualidade do Leite (RBQL) do
Ministério da Agricultura e Abastecimento (Mapa).
O Sarle presta serviços de controle de qualidade de leite cru e refrigerado,
dados estatísticos, gerenciamento de rebanhos leiteiros, treinamentos e
palestras técnicas para produtores e comunidade em geral.
Saiba mais
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h45min às 11h45min e das 13h30min às
17h30min
Local: Prédio do Cepa - Campus I em Passo Fundo
Telefone: (54) 3316-8190
E-mail: sarle@upf.br
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oratório de Análise e Controle de Efl uentes – Lace
Laboratório de Análise e Controle de Efluentes – Lace

aboratório de Análise e Controle de Efluentes (Lace) funciona junto ao
de PesquisaOem
Alimentação
técnicos
de
Laboratório
de (Cepa).
Análise Oe espaço
Controle
de Eflcom
uentes
funciona
junto ao em gera
Oconta
atendimento
é(Lace)
aberto
para a população
uperior e médio
para
a
execução
das
análises
solicitadas
por
empresas,
Centro de Pesquisa em Alimentação
(Cepa). O para
espaço
conta
com na
técnicos
de determin
é chamado
uma
triagem
qual se
uras, produtores
e
comunidade
em
geral.
nível superior e médio para a execução
das análises
solicitadas
por empresas,
necessária.
Após, ele
é encaminhado
para atendime

prefeituras, produtores e comunidade
emegeral.
alunos
orientado por professores.
metodologias analíticas são de acordo com o Standard Methods. As
es analisadasAs
são:
acidez, alcalinidade,
cloretos,
condutividade,
metodologias
analíticas
são
de
acordo com demanda
o Standard Methods. As
Saiba
mais
ca de oxigênio,
demanda
química
de
oxigênio,
dureza,
espumas,
fósforo
Atendimento:
turnos tarde
e noite
matrizes analisadas são: acidez, alcalinidade,
cloretos,
condutividade,
demanda
materiais flbiológica
utuantes,de
nitrogênio
amoniacal,
nitrogênio
total,
óleos
e
graxas,
Local: curso
de Fonoaudiologia,
Campus I da
UPF, em Passo
oxigênio, demanda química
de oxigênio,
dureza, espumas,
fósforo
o dissolvido,
pH,
sólidos
sedimentáveis,
sólidos
suspensos
fi
xos,
sólidos
Telefone:
(54)
3316-8498
total, materiais flutuantes, nitrogênio amoniacal, nitrogênio total, óleos e graxas,
sos totais,oxigênio
sólidos suspensos
sulfetos,
surfactantes
e turbidez.
dissolvido, voláteis,
pH, sólidos
sedimentáveis,
sólidos
suspensos fixos, sólidos

mais

Clínica Nutriescola
suspensos totais, sólidos suspensos voláteis,
sulfetos, surfactantes e turbidez.

mento: de segunda a sexta-feira, das 7h45min às 11h45min
e dasNutriescola,
13h30min às do curso de Nutrição, oferece
A Clínica
Saiba mais
n
avaliação,
a orientação
reeducação
nutricional até
Atendimento: de segunda a sexta-feira,
das 7h45min
às 11h45mineeadas
13h30min às
aboratório de Efluentes junto ao Cepa, Campus I da UPF, em Passo Fundo
17h30min
com acompanhamento individualizado e terapia e
e: (54) 3316-8190
Local: Laboratório de Efluentes junto ao
Cepa, CampusOI da
UPF, emrepresenta
Passo Fundopara a populaç
manutenção.
espaço
cepa@upf.br, lace@upf.br
Telefone: (54) 3316-8190
atendimento individualizado, com educação alimenta
E-mail: cepa@upf.br, lace@upf.br

avaliação nutricional completa. Na Clínica, os atendim
acadêmicos em estágio curricular ou extracurricular,
um nutricionista
aboratório de Cereais avalia a qualidade de grãos
e farinhas de profi
trigo,ssional.
aveia

oratório de Cereais
Laboratório de Cereais

o, e desenvolve
trabalhos de
Está acredenciado
Ministério
O Laboratório
depesquisa.
Cereais avalia
qualidade
depelo
grãos
e farinhas de trigo, aveia
Saiba
mais
cultura, Pecuária
e
Abastecimento
(Mapa)
para
determinação
da
classe
de pelo Ministério
e milho, e desenvolve trabalhos deAtendimento:
pesquisa. Está
credenciado
os atendimentos
ocorrem durante todos os
definiçãoda
deAgricultura,
classe permite
predizer
a utilização
adequada
da
matériaPecuária
e Abastecimento
(Mapa)
para
determinação
da classe
deentrar em
período de férias de inverno. A comunidade
deve
analisada.trigo.
Desde
9
de
julho
de
2014,
o
credenciamento,
registrado
na
A definição de classe permitepelo
predizer
a utilização
adequada
da matériatelefone,
a partir de uma
necessidade
pessoal ou enca
a nº 113, publicada
no
Diário
Ofi
cial,
habilita
o
laboratório
a
realizar
ensaios
nas terças e quintas-feiras,
manhã
prima analisada. Desde 9 de julhoatendimento
de 2014, oécredenciamento,
registrado
na e tarde; e
s de controle
de qualidade
para trigo
e emissão
de
relatórios
técnicos dea realizar ensaios
pela
manhã.
Portaria
nº 113, publicada
no Diário
Ofi
cial,
habilita
o laboratório
.
Local:trigo
andar
do de
prédio
do ICB, Campus
para fins de controle de qualidade para
e térreo
emissão
relatórios
técnicosI da
deUPF, em P

Telefone: (54) 3316-8325
análise.
realizados, no Laboratório de Cereais, ensaios como alveografia, amidos
ados, atividade
água, capacidade
e retenção
de solventes
(CRS),
cor
Herbário
Rio Grande
Sul - Passo
Fundo (RSPF
Sãoderealizados,
no Laboratório
de Cereais,
ensaios
comodo
alveografi
a, amidos
nhas, farinografi
a, glúten
úmido,de
seco
e índice
de glúten,
granulometria,
danificados,
atividade
água,
capacidade
e retenção
de solventes (CRS), cor
m experimental,
número
de
queda,
peso
hectolitro,
teste
de
panifi
O
Herbário
Rio
Grande
Sul - Passo Fundo
de farinhas, farinografia, glúten úmido, seco e índice de cação,
glúten,do
granulometria,
Junto
ao de
e sedimentação
(SDS),
umidade enúmero
viscosidade
em aparelho
RVA. de
atividades
coleta,
recebimento,
moagem
experimental,
derealiza
queda,
peso hectolitro,
teste
panificação, identific
ório, também
uma padaria
experimental,
onde
são realizados
espécimes
vegetais,
e d
testefunciona
de sedimentação
(SDS),
umidade
e viscosidade
em fazendo,
aparelho também,
RVA. Juntopermuta
ao
es experimentais
de panifi
cação,
bolos, massas
e biscoitos.
O laboratório
presta
serviço
à comunidade
na identificação
laboratório,
também
funciona
umaespaço
padaria
experimental,
onde são realizados
serviços para
produtores
de grãos,
cooperativas,
plantas
medicinais
ou
tóxicas, oferecendo
ainda está
os testes
experimentais
de cerealistas,
panificação,
bolos,
massasmoinhos,
e biscoitos.
O laboratório
ntes de produtos
de panifi
cação,
massas de
e biscoitos,
instituições
de contamoinhos,
graduandos.
O Herbário
RSPF
com 13.266 exsic
presta serviços
para
produtores
grãos, cerealistas,
cooperativas,
e pesquisa.
fabricantes de produtos de panifi67,44m².
cação, massas e biscoitos, instituições de
ensino e pesquisa.
Saiba mais

13 das 8h às 12h e das
Atendimento: de segunda a sexta-feira,
Local: junto ao Muzar, no prédio N6, Campus I da UPF, em
13 Pa
Telefone: (54) 3316-8316 – ramal
8309.
19/02/2018
16:45
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Saiba mais
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h45min às 11h45min e das 13h30min às
17h30min
Local: Prédio do Cepa - Campus I em Passo Fundo
Telefone: (54) 3316-8190

Laboratório de Análise Sensorial
O Laboratório de Análise Sensorial realiza análises das características dos
alimentos e materiais diversos, percebidos pelos sentidos da visão, da olfação, da
gustação e do tato. Lá, são avaliadas as condições das matérias-primas utilizadas
para a produção de alimentos e são desenvolvidos estudos de estabilidade de
alimentos e matérias-primas durante o armazenamento. Além disso, é avaliada
a correlação de análises químicas com as sensações produzidas pelos sentidos
humanos. Os principais ensaios envolvem aspecto, cor, odor, sabor, textura,
teste de cocção e transferência de off-flavour.
Saiba mais
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h45min às 11h45min e das 13h30min às
17h30min
Local: Prédio do Cepa - Campus I em Passo Fundo
Telefone: (54) 3316-8190

Laboratório de Análises Físico-Químicas/Nutrição Animal
O Laboratório de Análises Físico-Químicas/Nutrição Animal é um laboratório
de apoio para a caracterização físico-química de alimentos. O espaço conta
com excelente estrutura para análises de identificação e quantificação da
composição de alimentos, além de equipamentos tecnológicos para análise dos
mais variados produtos.
Saiba mais
Local: Prédio do Cepa - Campus I em Passo Fundo
Telefone: (54) 3316-8171

Laboratório de Microbiologia
O Laboratório de Microbiologia trabalha para o controle de qualidade
microbiológica de alimentos destinados ao consumo humano, à alimentação
animal, à utilização como matéria-prima e como amostras do ambiente de
fabricação ou manipulação dos alimentos e efluentes. Está localizado no Cepa e
conta com uma estrutura completa para análises microbiológicas de alimentos,
realizando ensaios de identificação e contagem de microrganismos.
14
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Na prestação de serviços, são realizados ensaios em alimentos para
detecção de Bacillus cereus, bactérias aeróbias mesófilas viáveis, bolores e
leveduras, Clostridium perfringens, coliformes termotolerantes, coliformes
totais, enterobactérias, Escherichia coli, Listeria monocytogenes,Salmonella ssp,
Staphylococcus aureus e coagulase positiva. Na água, são realizados ensaios
de bactérias heterotróficas, coliformes termotolerantes, coliformes totais,
Escherichia coli. Além desses, em ambiente e em superfície, são realizadas
análises de ambiente por exposição de placas, avaliações da contaminação de
mãos, equipamentos e superfície em contato com alimentos. Podem solicitar os
serviços produtores e comunidade em geral.
Saiba mais
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h45min às 11h45min e das 13h30min às
17h30min
Local: Prédio do Cepa - Campus I em Passo Fundo

Laboratório de Cromatografia
A cromatografia é uma técnica utilizada no controle de qualidade de
alimentos que apresenta elevada exatidão e precisão nos resultados, permitindo
uma identificação e quantificação de componentes químicos presentes nos
alimentos com grande confiabilidade. Com área física de 62 m², o Laboratório
de Cromatografia compreende a principal estrutura de suporte para análise
instrumental, servindo como um apoio fundamental para a caracterização
de produtos e subprodutos alimentícios. Presta serviços para produtores e
comunidade em geral.
O Laboratório de Cromatografia do Cepa dispõe de Cromatografia Líquida
(HPLC/UV, HPLC-MS/MS e Fluorescência) e de Cromatografia Gasosa (CG-MS).
No espaço, são realizados ensaios de cafeína por HPLC/UV-Vis, colesterol por
HPLC/UV-Vis e composição em Ácidos Graxos por CG-MS, e dos conservantes:
Ácido Benzoico e Ácido Sórbico por HPLC/UV-Vis, caseínomacropeptídeo (CMP)
por HPLC/UV-Vis em leite cru e micotoxinas.
Saiba mais
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h45min às 11h45min e das 13h30min às
17h30min
Local: Prédio do Cepa - Campus I em Passo Fundo
Telefone: (54) 3316-8152
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e protegido ou campo, e para produtores de plantas
o.

Laboratório de Microscopia

A microscopia de alimentos é uma técnica do controle de qualidade que visa

sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h30min
a presença
de sujidades e contaminantes em alimentos e evidenciar
gronomia,pesquisar
Campus I em
Passo Fundo

possíveis fraudes alimentares. Essa análise é muito importante para a avaliação
das condições higiênico-sanitárias empregadas no processo de fabricação e
armazenamento dos produtos alimentícios.

óstico por Imagem - Hospital Veterinário

O Laboratório de Microscopia tem área de 28 m² e é uma estrutura de apoio
para
atividades
de pesquisa.
seu espaço,
óstico está
localizado
próximo
ao blocoEm
cirúrgico,
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cação e morfologia
de contaminantes
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e pequenos
animais e aos
ambulatórios físicos em alimentos, bem como
contagem eda
determinação
do tamanho de partículas. Na prestação
blico no análises
HospitaldeVeterinário
UPF. Concentra
de serviços
a produtores
e àde
comunidade
em geral, são realizados ensaios para
elho de Raio
X Fixo 500
mA; aparelho
Raio X Móvel
detecção
deMedical;
ácaros,aparelho
areia, fragmentos
de elementos histológicos, matéria
ssom Fixo,
marca Pie
de Ultrassom
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matéria
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Automática
Macrotec
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sujidades, larvas e parasitas, tecidos inferiores.

Saiba
maisI em Passo Fundo
rinário - UPF,
Campus
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h45min às 11h45min e das 13h30min às
17h30min
Local: Prédio do Cepa - Campus I em Passo Fundo
as Parasitárias
Telefone: (54) 3316-8171

oenças Parasitárias da UPF, são realizadas análises
s de sangue, fezes, solos, pele e pelo e de parasitas
úblico clínicas, médicos-veterinários autônomos,
empresas de fertilizantes, entre outros.

sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30min às 18h
erinário - UPF, Campus I em Passo Fundo

e Água do Solo

a e Água do Solo (Lafas) foi criado com a função de
dades de ensino e pesquisa. O laboratório, além de
rojetos de pesquisa, dando ênfase à avaliação de
o-mecânicas de solos sob plantio direto, atende a
e empresas, indústrias e consultorias agrícolas e
viços de análises físicas do solo e substratos.
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UPF Parque
O Parque Científico e Tecnológico UPF Planalto Médio-UPFParque
visa contribuir com o desenvolvimento responsável da sua região de
influência, buscando a aproximação da Instituição com a sociedade, suas
necessidades e demandas, atraindo e aprimorando empreendimentos.
O UPFParque proporciona um espaço para o desenvolvimento de novas
tecnologias, novos produtos e processos, e estimula e proporciona
infraestrutura para a realização de pesquisas nas áreas de tecnologia
de informação e software, alimentos, metalomecânica, biotecnologia,
energia, saúde e agricultura de precisão.
• Incubadora – IUP: a Incubadora de modalidade mista foi especialmente
planejada com o propósito de apoiar iniciativas empreendedoras e
projetos inovadores.
• Cemulti: tem equipamentos de diversas áreas do conhecimento,
disponibilizados às empresas alocadas no UPFParque e na Incubadora,
bem como a alunos de graduação e pós-graduação e a professores da UPF.
Contatos
E-mail: upfparque@upf.br
Fone: (54) 3316-8158

FAMV
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UPFTec

o de Extensão e Pesquisa Agropecuária (Cepagro)

A UPFTec tem como função primordial promover a inovação e a
transferência
de tecnologia
por meio
dos seguintes
serviços:
tro de Extensão
e Pesquisa
Agropecuária
(Cepagro)
oferece suporte
nas

ensino, pesquisa e extensão realizadas na UPF, gerando produção para
• prospecção,
captação eem
gestão
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projetos de à inovação,
essas atividades.
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à ciência
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totaliza
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física do Cepagro, com área de terra, animais (bovinos, suínos, ovinos
empresas e instituições;
máquinas e pessoal, é utilizada em diversos projetos de pesquisa da

• transferência de tecnologia, por meio do licenciamento de patentes,
softwares e cultivares, bem como pela transferência de know-how e difusão
agro concentra o setor de piscicultura, onde são realizadas pesquisas
tecnológica;
a sistemas de produção de peixes, tendo foco principal no sistema
ltivo de diferentes
Também produz
alevinos
• gestãoespécies.
da propriedade
intelectual,
comdas
o principais
acompanhamento das
de peixes
criadas
na
região
e
realiza
treinamentos,
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e
dias-detecnologias desde a fase de projeto até a fase de registro
e certificação, além
omo forma
de
difusão
das
tecnologias
geradas.
Tem
cerca
de
600
m²
de
da elaboração de instrumentos para a valoração e o licenciamento;
struída, dividida em laboratório de propagação artificial de peixes, sala
es experimentais
e incubatório.
• interação
universidade-empresas, atendendo a demandas específicas

s

das empresas no desenvolvimento de inovações e soluções tecnológicas,
negociação de projetos de pesquisa colaborativa e consultorias tecnológicas.

mpus I da UPF, em Passo Fundo
54) 3316-8152

Contatos

E-mail: upftec@upf.br

tal Veterinário
Fone: (54) 3316-8283

pital Veterinário da UPF conta com uma estrutura moderna para as
s de clínica, cirurgia e meios auxiliares de diagnóstico para animais
e de grande e pequeno portes. Tem acomodações confortáveis e
para internação, conta com diversos laboratórios de apoio, serviços
copia, ultrassonografia, eletrocardiografia, raio X odontológico, UTI e
em.

ncia na área da saúde animal, realiza cerca de oitocentos atendimentos
tem uma carteira de mais de 24 mil pacientes, oriundos dos municípios
es do Planalto Médio e Alto Uruguai e de Santa Catarina.

s

nto: os atendimentos de consulta, retorno, exames laboratoriais e de
o podem ser agendados pelo telefone ou diretamente na recepção. O HV
público externo 24 horas para urgências e emergências
mpus I da UPF, em Passo Fundo
54) 3316-8163
@upf.br
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